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V dňoch 10.–13. mája sa v Pra
he uskutočnil 23. ročník futba
lového podujatia Moldava Cup, 
na  ktorom sa premiérovo zú
častnil aj slovenský predstaviteľ, 
záhorácky klub OŠK Láb. Naši 
hráči zaznamenali historický 
úspech výhrou v kategórii bez 
rozdielu veku.

na  turnaji Moldava Cup 2018, 
organizovanom spoločnosťou Euro- 
-sportring, hralo 34 družstiev z 8 
krajín. súboje sa odohrávali v 3 ka-
tegóriách, pričom najatraktívnejšou 
bola M open – skupina bez roz-
dielu veku, v ktorej malo slovensko 
svoje želiezko v ohni v podobe klu-
bu oŠk láb pod vedením hrajúce-
ho trénera Igora Gabriša.

Hrací systém spočíval v rozloso-
vaní účastníkov do  dvoch skupín,  
v rámci ktorých účastnícke kluby 
hrali systémom každý s každým, 
jedenkrát 20 minút. Prvé družstvo 
každej skupiny postupovalo priamo 
do semifinále a družstvá umiestnené 
na druhom mieste v každej skupine, 
hrali o semifinálo vú účasť s druž-
stvom na  treťom mieste v opačnej 
skupine. Štyri najlepšie tí my potom 
absolvovali semifinálové a finálové 
zápasy tradičným systémom.

Záhorácky klub do  turnaja ne-
vstupoval s vysokými ambíciami. 
Hlavným cieľom hráčov bolo nedo-
pustiť sa veľkých chýb hneď v prvom 
zápase s holandským predstavite-
ľom s.V. Diemen. Ako sa však uká-
zalo, naši hráči si dokázali vytvoriť 
viac gó lových príležitostí a výsledok 
v po dobe bezgólovej remízy pote-
šil viac holandských zástupcov, než 
slovenských bojovníkov. nasledoval 
zápas s anglickým FC Halling. Pre 
svoju húževnatosť a tvrdú hru už 
predstavoval väčšiu výzvu, no hráči  
oŠk láb dokázali aj v tomto prípa-
de uhrať bezgólový výsledok, čo však 

nepostačovalo na  postup z prvého 
miesta, keďže Angličania v ďalšom 
zápase porazili holandský tím.

Ďalší deň turnaja začal pre slo-
venských predstaviteľov pomerne 
prekvapivým odstúpením ich súpe-
ra o postup do semifinále, keď hráči 
holandského VV Ruinen na  zápas 
vôbec nenastúpili. To našich chlap-
cov povzbudilo v snahe dokázať, že 
semifinálová účasť je napriek tomu 
zaslúžená. V ceste im však stálo fran-
cúzske mužstvo Paris sorbonne 
let tres. Začiatok zápasu sa hráčom 
oŠk láb nepodarilo zachytiť. sú-
pera pustili do  vedenia 1:0, čo ich 

však nezlomilo a výborne načaso-
vaný vyrovnávajúci a súčasne prvý 
slovenský gól turnaja strelil Erik 
Miklušičák. o zápase po  uplynutí 
riadneho hracieho času rozhodli pe-
naltové rozstrely, v ktorých si slová-
ci udržali pevnejšie nervy a skórovať  
sa podarilo Štefanovi Vargovi, An-
drejovi Hýllovi a Igorovi Gabrišovi. 
V bránke bol veľkou oporou Martin 
lenner, a tak sa oŠk láb mohol 
tešiť zo senzačného postupu do  fi-
nále. Do toho postúpilo spolu s naši-
mi predstaviteľmi belgické družstvo 
sC nechim po jednoznačnej výhre 
nad anglickým FC Halling. Belgi-
čania od začiatku finálového zápasu 
potvrdzovali, že majú veľmi kvalitné 
a kompaktné družstvo, čo vyústilo  
do ich priebežného vedenia 1:0. na 
húževnatých Záhorákov to však ne-
stačilo. svoj tlak na súpera dokáza-
li vystupňovať do  vyrovnávajúceho 
gólu v poslednej minúte stretnutia, 
o ktorý sa postaral Mário Ďurica.  
na to už Belgičania v riadnom hra-
com čase odpovedať nedokázali. 
Penaltové rozstrely začali vďaka vý-
bornému výkonu Martina lennera 
v náš prospech. napriek slovenské-
mu nepremenenému matchballu  
v poslednom kope sa Martin posta-
ral o to, aby sme svoj náskok zužit-
kovali, keď chytil posledný belgický 
penaltový pokus. Zápas by neskon-
čil víťazstvom bez presnej mušky 
našich jedenástkových strelcov Šte-
fana Vargu, Andreja Hýlla, Igora 
Gabriša a Róberta Kaina. O tom, že 
senzačné víťazstvo oŠk láb nebolo 
náhodou, svedčí aj umiestnenie jeho 
semifinálového súpera z Francúzska  
na konečnom 3. mieste, keď si v ma-
lom finále poradil s anglickým sú-
perom.

Mužstvo oŠk láb v  Prahe re-
prezentovali brankári Martin len-
ner, Miroslav Galajda a Denis slo-
boda, kapitán Róbert Kain  a hráči 
Erik Mi klušičák, Alex novotný, 
Šte fan Varga, Mário Ďurica, Andrej 
Hýll, Michal Ščasný, Róbert Kost-
ka, Roman Kostka, Michal Strolka, 
Milan Juriga a Igor Gabriš.

Za  nádherné fotografie patrí 
poďakovanie Ľubošovi krajčírovi. 
o pohodu mužstva sa starali kustó-
di Janko Ďurica, Miroslav Galajda 
st. a Daniel strolka.

Zlatá Praha pre OŠK Láb

Pokračovanie na 1. strane

Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 1. strane
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Predstavujeme občanom súhrn 
najvýznamnejších činností obce 
Láb v hodnotovom vyjadrení. Na
šou prvotnou snahou vždy bolo 
zabezpečenie všetkých potrieb 
v prospech občanov obce.

Rok 2017 bol pre obec Láb vzhľa-
dom na jej rozvoj ďalším význam-
ným rokom. Zrealizovalo sa množ-
stvo ďalších projektov a  investícií, 
ktoré majú ambíciu skvalitňovať ži-
vot obyvateľom našej malebnej obce 
ešte dlhé roky a  zároveň vytvorili 
priestor pre jej ďalší rast.

Tieto investície boli financované 
nielen z prostriedkov obce, ale aj vy-
užijúc tzv. nenávratné zdroje finan-
covania. Jednou z najvýznamnejších 
investícií je nepochybne prístavba 
základnej školy, ktorou sa uspokojil 
záujem rodičov umiestniť svoje dieťa 
do školského zariadenia a umožnil 
rodičom vrátiť sa do zamestnania. 
Táto investícia predstavovala sumu 
takmer 193 000 €. Ďalšou veľkou 
investíciou bolo zateplenie budovy 
základnej školy a rekonštrukcia stre-
chy telocvične spolu vo výške viac 
ako 277 000 €, pričom obec dostala 
dotáciu od Environmentálneho fon-
du vo výške cca 185 000 €.

Ďalšou nemalou investíciou bola 
ďalšia etapa výstavby kanalizácie 
a pri pojenie základnej školy na ka-
na lizáciu. Celková investícia bola vo  
výške takmer 171 000 €, pričom obec  
dostala dotáciu od Environmentál-
neho fondu vo výške cca 110 000 €.

obec odkúpila od súkromných 
vlastníkov väčšiu časť pozemkov, na-
chádzajúcich sa na terajšom futbalo-
vom ihrisku. Investícia bola vo výške 
viac ako 111 000 €.

obec láb však realizovala aj men-
šie projekty, ktoré sú pre našich oby-
vateľov rovnako dôležité a tešíme sa, 
že aj pri týchto projektoch sme zí-
skali partnerov, ktorí ich čiastočne aj 
financovali.

Zrealizovala sa rekonštrukcia  
miest neho rozhlasu vo výške 

9 950,00 €. Zakúpil sa traktor na vý-
voz septikov z domácností, investícia 
vo výške 6 000,00 €. 

obec zrealizovala obnovu budovy 
Domu smútku vo výške 7 950,00 €. 

obec získala dotáciu z Bratislav-
ského samosprávneho kraja vo výške 
4 000,00 € na rekonštrukciu a mo-
dernizáciu sociálnych zariadení 
v ma terskej škole. Ďalej sme začali 
modernizovať areál futbalového ih-
riska, doterajšia investícia bola vo 
výške viac ako 7 000 €. 

Taktiež nezabúdame ani na kul-
túrne a spoločenské vyžitie občanov 
obce. Počas  roka 2017 sme orga ni
zo vali niekoľko akcií zameraných na  
všetky vekové kategórie. V máji 2017 
sa uskutočnil prvý ročník jedinečnej 
kultúrnej akcie lábsky Majáles. 

Prostriedky obce, použité na fi-
nancovanie projektov, boli získané 
z predaja obecných pozemkov, a  to  
z lokalít Cigánsky vŕšok, staré ihris-
ko a pozemky na Vŕšku.

obec pri výkone samosprávy vy-
konáva tiež úkony súvisiace s  riad-
nym hospodárením s majetkom obce,  
vykonáva správu a údržbu miestnych 
komunikácií, verejných priestran-
stiev, cintorína, zabezpečuje udržia-
vanie čistoty v obci, správu a údržbu 
verejnej zelene a podobne.

Obec dosiahla na konci roka 2017 
prebytok rozpočtového hospodáre-
nia vo výške viac ako 173 000 €, kto
ré boli na základe rozhodnutia obec-
ného zastupiteľstva schválené na  
tvorbu rezervného fondu. Zároveň  
obecné zastupiteľstvo schválilo čer-

panie prostriedkov z  rezerv-
ného fondu v roku 2018 za-
tiaľ vo výške 58 000 € a zapo-
jenie ďalších finančných pro-
striedkov rezervného fondu 
do rozpočtu obce láb pre rok 
2018 s  cieľom financovania 
investičných projektov.

Veríme, že aj rok 2018 bu-
de v  znamení pokračujúcich 
investícií a  nových projek-
tov, ktoré budú slúžiť našim 
obyvateľom a  návštevníkom,  
a  budú ďalším krokom vo 
zvy šovaní kvality života v ob-
ci.            ekonomické oddelenie

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľ by do orgá
nov samosprávy obcía určil deň ich konania na sobotu 
10. novembra 2018 od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť má občan slovenskej republiky a cudzi-
nec (ďalej len „obyvateľ obce”), ktorý má trvalý pobyt  
v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 ro-
kov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené 
obmedzenie osobnej slo body z dôvodov ochrany verej-
ného zdravia.

Za poslanca obecného zastupiteľstva (ďalej „ocZ”) 
môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt 
v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb do-
vŕši 18 rokov veku. Za starostu obce môže byť zvolený 
obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmy selný trestný čin, ak 

odsúdenie nebolo zahladené,

• pozbavenie spôsobilosti na práv ne úkony.
V obci láb je pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

zvolený jeden volebný okrsok. Voliť sa bude starosta 
obce a 9 poslancov ocZ.

nezávislý kandidát za poslanca ocZ a kandidát za 
starostu obce po dáva kandidátnu listinu v listinnej for
me osobne najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb 
(najne skôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miest nej voleb-
nej komisie.

Minimálny počet podpisov voli čov podporujúcich 
kandidatúru ne závislého kandidáta pre voľ by po slan
cov OcZ a voľ bu starostu ob ce je v obci Láb je 100.

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu 
listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splno-
mocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb 
(najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej voleb-
nej komisie.

Viac informácií nájdete na webe Ministerstva vnútra 
SR alebo na www.isamosprava.sk.

redakcia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zlatá Praha 
pre OŠK Láb

Účasť mužstva oŠk láb na tom-
to turnaji bola možná predovšetkým 
vďaka sponzorom: 

Obec  Láb,  OŠK  Láb,  Róbert 
kain – f. Fasádička, Ing. Milan Vor-
čák  –  PROmiprojekt,  Ing.  Milan 
Buday, Reštaurácia Habánsky dom, 
Tomáš Chmela – Chmela Pneu, 
Gall  Caffé  &  Restaurant,  Michal 
Habuda, Janko Mundok – Auto-
oprava,  Róbert  Slezák,  Ľuboš  Pír, 
Martin Lazar, Róbert Gerthófer  – 
Pohostinstvo u  Vendelína, Martin 
sivák a „naša Teta s Ujom”.

Hláška z Prahy:
nemenovanému brankárovi v so-

botu ráno zvoní telefón, volá mama: 
„Miro, zavolaj tatovi, nevím, kde je, 
už dva dni nespal doma!”

Celkový prehľad výsledkov nájde-
te na www.moldavacup.cz.

Igor Gabriš

Obhliadnutie sa za rokom 2017
z pohľadu hospodárenia obce Láb

Dokončenie z 1. strany

SAMOSPRÁVA / OZNAMY

http://www.moldavacup.cz
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Pod záštitou starostu Mariána 
Moravčíka, predstavenstva obce 
a kultúrnej komisie sa 9. júna 
2018 konal v Lábe už 4. Krojo
vaný deň.

Pred otvorením slávností Mala-
čané veselými hudobnými vstup-
mi vítali prvých návštevníkov. 
Predviedli sa nastúpené krojované 
súbory lábjan, Zohran a Závo-
dzan. Za  potlesku prítomných sa  
v krásnych miestnych krojoch 
predviedli všetky tri súbory.

Po  krátkom úvodnom vstupe 
Jany Zálesňákovej, spoluorgani-
zátorke podujatia, srdečne privítal 

prítomných starosta obce láb Ma-
rián Moravčík. s radosťou pozna-
menal, že 4. ročníkom krojovaných 
dní sa zakladá ich tradícia.

s dôkladne naštudovaným aj 
pred vedením zvykoslovia a tancov 
nastú pili najprv lábjané, po  nich 
Zohrané. Ukázali zohorský folk lór 
s temperamentom im vlastným, so 
snahou oživiť a variovať svoje vy-
stúpenie. najväčší posun v uchová-
vaní a rozvíjaní závodského tra-
dičného folklóru folklóru prispeli 
Závodzané.

Chlapský spevácky súbor kúca-
né spestril program temperament-
nými kúcanskými záhoráckymi 

spev mi. V podaní mocných muž-
ských hlasov pôsobilo ich vystú-
penie osviežujúco. spevácky súbor 
kúcané postúpil pre svoju neopa-
kovateľnú originalitu do  súťaže 
Zem spieva.

každé z vystúpení malo svoje 
čaro a dobový kolorit. Prítomných 
zabávala dychová hudba Záho-
rienka a temperamentná ľudová 
hudba Borovjenka rozprúdila krv 
mladým, ale aj skôr narodeným.

Foklórne a kultúrne tradície sú 
prejavom nadania ľudu v minulosti. 
Dôležitý je najmä ich rozvoj v prí-
tomnosti, keď sa čoraz viac od sku-

točnej kultúry tá oficiálna odkláňa. 
Mali by byť prejavom úcty nielen  
k nadaným predkom, ale výzvou 
nadaným potomkom, aby svoj ta- 
 lent neskrývali a nemenili na drob-
né. Viera Lukáčková

Poďakovanie sponzorom
Za organizátorov podujatia kro-
jovaný deň chcem poďako vať spon-
zorom, ktorí prispeli na občerstve-
nie účinkujúcim – obci láb, PZ 
Malina láb, rodinám Pe trušovej  
a Habudovej, Reštaurácii Haban-
ský dom.

Pozývame vás na  5. ročník 
Kro jovaného dňa, ktorý sa bude 
konať 8. júna 2019.

Jana Zálesňáková

V sobotu 19. mája sa konal už 2. 
ročník jednodňového hudobného fes
tivalu Lábsky Majáles. Na futbalo
vom štadióne sa otvorili brány pre 
návštevníkov už o 13.00 hodine, kde 
si mohli hneď na úvod pozrieť exhi
bičný futbalový zápas medzi tímami 
organizátorov podujatia Doda Pra
ženca z Inekafe a starostom obce Ma
riána Moravčíka. Krátko po skončení 

zápasu sa dočkali tí najmenší vystú
penia detského projektu Paci Pac. Ich 
hodinový koncert zabavil nielen deti, 
ale aj dospelých a kolotoče, ktoré boli 
v  prevádzke počas celého majálesu, 
tomu dodávali príjemnú atmosféru. 

Na veľkom pódiu sa potom postup
ne predstavili kapely Roger Out, Re
belent a  od 18.hodiny spustili svoju 
show aj Horkýže Slíže, ktorí majú 

re cept na zabavenie veľkej masy ľu
dí už 25 rokov. Boli opäť výborní 
a keď že sú nielen u nás na Záhorí tak 
populárni, rátajú s nimi organizátori 
aj do budúcna! Po „Slížoch” odohrali 
skvelý koncert aj Východniari Smola 
a Hrušky. Ľudia si ich texty vyspe
vovali aj pri stánkoch s ob čerstvením, 
ktorých bolo tento rok naozaj dosta
tok. Medzi najlepšie vy stúpenia 
patril kon cert No Name. Návštev
níci sa ne chali strhnúť prirodzeným 
a mi lým vystúpením Igora Tim
ka a  jeho kapely. Myslím, že mnohí 
boli prekvapení, ako ľudí dokázali 
rozospievať a  roztancovať túto prí
jemnú májovú noc. Ich vystúpenie 
pl né hi tov skončilo o  pol jedenástej.  
Po nich prišli na  pódium punk
rockoví veteráni Inekafe. Spolu so 
skupi nou Horkýže Slíže vystupovali 
aj v 1. ročníku, keďže ich bubeník je 
hlavným organizátorom Lábske
ho Majálesu, a opäť si obhájili svoje 
mie sto v Majálese. Ružová záhrada, 
Ráno, Úspešne zapojení, Spomien
ky na budúcnosť a ďalšie single zneli 

majálesom až do polnoci, kedy sa vy
striedali s DJom Rastym z Mala
ciek, ktorý pokračoval s rockotékou až 
do druhej hodiny rannej. Takmer tri 
tisícky návštevníkov festivalu však 
podali najlepší výkon. Opäť preuká
zali svoju záhorácku vášeň pre zá
bavu a  týmto sa chceme poďakovať, 
že prišli podporiť akciu v našom zá
horskom regióne. Boli naozaj skve
lí. Radi by sme však poďakovali aj  
všetkým ľudom, ktorí pomohli, od ha
sičov, cez zdravotníkov, našim fut
balistom, ale aj miestnym poslancom,  
zamestnancom OcÚ a každému, kto  
prispel svojimi rukami, nohami a hla
vami urobiť tento večer takým špe
ciálnym. Našim sponzorom a  part
nerom podujatia patrí tiež veľká 
vďaka! Organizátori Dodo Praženec 
a starosta obce Marián Moravčík vás 
chcú zároveň pozvať na ďalší ročník 
Lábskeho Majálesu, ktorí bude opäť 
v máji. Vidíme sa v roku 2019. Ďa
kujeme, Záhoráci. Fotky a videá náj
dete na facebook.com/labskymajales.

organizačný tím

2. Lábsky Majáles roztancoval Záhorie

4. Krojovaný deň v Lábe

KULTÚRNE TRADÍCIE / KULTÚRA
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Slniečko sa čoraz väčšmi usmieva, 
do prázdninových dušičiek
smelo nám už nazerá.
V škôlke nám však bolo „hej”,
zažili sme veľa zábavy a hier.
Niečomu sa priučili, 
dobrý skutok urobili...

V marci naše detičky vďaka spo-
lupatričnosti občanov lábu podpo-
rili už tradičnú zbierku pri príleži-
tosti Dňa narcisov. 

V  apríli nás navštívili Fidlikan-
ti-muzikanti a  oboznámili detičky 
so známymi ľudovými piesňami ako 
aj vzácnymi hudobnými nástrojmi.

Máj bol plný zábavy, úcty a pohy-
bu. Prišiel sa nám predstaviť psík Hu-
go so svojou divadelnou rozprávkou,  
stihli sme Školu v prírode v krem-
nici, ktorú sme si užili aj vďaka úžas-
nému plaveckému programu Vlnky 
Žblnky. čerstvo oddýchnu tí  
sme si v  druhú májovú nedeľu 
v  obec  nom parku uctili naše ma-

mičky a babičky kultúrnym progra-
mom ku Dňu matiek. V tento jarný 
mesiac nemohla chýbať ani hudob-
ná zábava vďaka našej veľkej kama-
rátke Mie. Potešili nás aj milé a ši-
kovné detičky, ktoré sme spoznali 
na Zápise do MŠ, už sa na ne tešíme 
v nasledujúcom školskom roku.

Deň detí si naši škôlkari užili vr-
chovato – v areáli MŠ to žilo tan-
com, športovo-zábavnými disciplí-
nami a vďaka pánom hasičom Pet-
rovi kovárovi a  pánovi veliteľovi 
Mariánovi kovárovi sme okúsili 
nie len parádnu hasičskú súťaž, ale aj 
fantastickú penovú šou.

Jún nám priniesol ďalšie krásne 
zá žitky vďaka školským výletom – 
Motýliky a Včielky sa nachvíľu pre-
menili na postavičky zámockej roz-
právky, ktorej napínavý príbeh ich 
preniesol do sveta princezien a prin-
cov. Deti sa tak ocitli nielen v úlo-
he divákov, ale aj malých hercov 
a to všetko v prekrásnom rakúskom 
zámku schloss Hof.

lienky a  Žabky zase navštívili 
bratislavskú Zoo, kde ich okrem 
živých zvieratiek uchvátili aj modely 
dinosaurov v obľúbenom DinoPar-
ku.

čarovná noc v  škôlke je už tra-
dične tým najtajomnejším očaká-
vaním našich „veľkáčov”. Tento rok  
ich zmohla priamo cesta okolo sveta.  
Prostredníctvom nápaditých discip-
lín statočne prešli Afrikou, Antark-
tídou, Južnou Amerikou, Austrá-
liou, či Áziou. Museli zdolať neľah-
ké úlohy, aby sa dostali späť domov 
– do Európy.

na  záver školského roka stihli 
na ši usilovní predškoláci prevziať 
strom ček – slivku v ZŠ láb, o kto-
rú sa od septembra budú svedomito 
starať.

j j j

Dovidenia milá škôlka,
my už nie sme malí.
Preč sú chvíle, keď sme 
všetci poobede spali.
Nesmiete sa na nás hnevať,
nás už čaká škola.
Utekajme, veď nás leto volá!

Posledný deň v školskom roku 29. 
júna sa s našou škôlkou rozlúčilo 22 
predškolákov. Prajeme našim prvá-
kom, aby sa im v škole páčilo a želá-
me mnoho radosti a,  samozrej me, 
sa mé jednotky.

Ďakujeme rodičom za celoročnú 
podporu a  všetkým vám prajeme 
po  hodové slnečné dni.

MŠ Láb

Svet škôlkarov od jari do leta

ŠkolsTVo
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Koniec školského roku

Svetlana Berkyová – Škola úžitko-
vého výtvarníctva J. Vydru, Dúbrav-
ská cesta 11, Bratislava, odbor úžit-
ková fotografia,4 r. 
Peter Fumač – súkromná soŠ au-
tomobilová, Duálna akadémia J. Jo-
náša 5, Bratislava, odbor mechanik 
strojov a zariadení, 4 r.
Jana Hianiková – Hotelová akadé-
mia, Mikovíniho 1, Bratislava, od bor 
hotelová akadémia, 5 r.
Hana Juricová – Gymnázium 1. má-
ja 8, Malacky, odbor gymnázium, 4 r.
Petra Kardelisová – soŠ, Štúrova 
74, Šaľa, odbor chov koní a  jazdec-
tvo, 3 r.
Patrik Karman – súkromná soŠ 
automobilová, Duálna akadémia J. 
Jonáša 5, Bratislava, odbor mechanik 
mechatronik
Kristián Pancurák – Hotelová aka-
démia, Mikovíniho 1, Bratislava, od-
bor čašník, servírka, 4 r.
Erika Písečná – soŠ pedagogická, 
Bullova 2, Bratislava, odbor pedago-
gický asistent, 4 r.

Simona Síposová – soŠ, námes tie 
sv. Martina 5, Holíč, odbor čašník, 
servírka, 3 r.
Hana Slezáková – Gymnázium, 
Pankúchova 6, Bratislava, odbor gym-
názium, bilingválne štúdium, 5 r.
Tomáš Surý – SOŠ polygrafická Ra-
čianska 190, Bratislava, odbor grafik 
tlačových médií, 4 r.
Nicol Szabóová – Hotelová akadé-
mia, Mikovíniho 1, Bratislava, od bor 
hotelová akadémia, 5 r.
Martin Trenčanský – sPŠ elektro-
technická, k. Adlera 5, Bratislava, 
odbor elektrotechnika, 4 r.
Sabína Turečková – soŠ kader-
níctva a vizážistiky, svätoplukova 2, 
Bratislava, odbor kozmetik, 4 r.
Samuel Voltemar – súkromná soŠ 
automobilová, Duálna akadé mia J. 
Jonáša 5, Bratislava, odbor me chanik 
strojov a zariadení, 4 r.
Anna Galbavá a  Lenka Danihelo
vá z   5. ročníka pokračujú v  štúdiu 
na  8-ročnom Gymnáziu v  Malac-
kách.

Čo si vybrali naši deviataci

Úspech detí z tanečného krúžku
V našej škole funguje tanečný krúžok pod ve-

dením p. učiteľky Grelikovej už niekoľko rokov. 
Zameriava sa na  zachovávanie zvykov a ľudo-
vých tradícií Záhoria. Pod záštitou Matice slo-
venskej bola vyhlásená tento rok súťaž Folklór
na jar Juraja Jánošíka. okresné kolo sa konalo 
v stupave a naši malí tanečníci vo svojej kategó-
rii obsadili skvelé 1. miesto. Toto im zabezpečilo 
postup do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bra-
tislave. Vďaka ochote rodičov a našich lábskych 
hasičov, ktorí ich svojimi autami odviezli na sú-
ťaž, nielen tancovali, ale sa aj pokochali nád-
herou tejto historickej pamiatky. konkurencia 
bola veľká a mnohé tanečné súbory sa predviedli 
skvelým programom. s pásmom Jarné zvyky celí 
nedočkaví čakali na vyhodnotenie. keď vyhlásili 
ako prvých tanečníkov zo ZŠ láb, radosť detí 
bola obrovská. Bola to zaslúžená odmena pre 
všetkých za celoročnú prípravu a zároveň závä-

zok na ďalšie pokračovanie v nácvikoch. Chce-
me sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú 

a podporujú záujem detí o rozvoj kultúry v našej 
obci.                 ZŠ láb

Je za  nami poctivých 10 me-
siacov tvrdej práce. Tí najmlad-
ší sa popaso vali s  celou abece-
dou a  obja vili množstvo nových 
a  zaujímavých vecí! A  tí najstarší 
sa museli rozlúčiť so svojou trie-
dou a  so školou, kde strávili za-
tiaľ najväčšiu časť svojho života. 
Máme za  sebou množstvo sú-
ťaží, projektov, aktivít. Chcem sa  

poďakovať všetkým za  pomoc 
v  tom to školskom roku a  popriať 
všetkým krásne prázdniny alebo 
dovolenky. Všetci si potrebujeme 
oddýchnuť, na čerpať nové sily, vy-
užiť hrejivé slnečné lúče, ochladiť 
sa v sladkej a tí šťastnejší aj v slanej 
vode, aby sme sa v septembri opäť 
stretli a  pustili do boja s  novým 
školským rokom 2018/2019.

ŠkolsTVo
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Na  jednom spoločenskom poduja
tí v Lábe sa ma jedna dáma spýtala, 
prečo sú ľudia bez úsmevu. Zrejme sa 
cítila nevítaná. Môj úsmev ju milo 
prekvapil.

Dejiny môjho úsmevu siahajú do 
detstva. Vyzbrojila ma ním matka 
jedinou vetou, keď som si zanarieka
la: „Nič si z toho nerob, usmej sa a 
bu  de dobre.” Zväčša som ju počúvla. 
Ús mev ako obrana pred svetom, ale 
aj dar pocestnému. Usmievali sa na  
mňa pán kostolník so svojou ženou, 
chudobní ako kostolná myš, stare
ček, starenka, jedna rodina zo dvora 
bola vážna, až zamračená, ale prá
ve od nich som dostala prvý medom 

na tretý chlieb. Iní ma pritúlili, aby 
som počúvala ako 10ročná príbehy  
z vojny. Na páračkách alebo pri šú
paní kukurice som sa dozvedala o 
neznámych ľuďoch z dediny. Zatú
žila som ich poznať. Alebo z malého 
okienka som dočahovala susedových 
napadané moruše. Neskôr mi dovo
lili prísť s plechovým hrnčekom. Kam 
zmizol priateľský svet láskavých 
ľudí? 

Cítite, že nezmizol. Pravdepodob
ne je dôležité, čo s ním vo svojom ži
vote urobíme. Niekoho napadne, že je 
to už maska. Úsmev požičaný z det
stva. Život ako divadlo. Možno aj, 
alebo život ako služba či odkaz oko

loidúcemu. Aj iní trpia a usmejú sa. 
Aj bolesť parí k životu. Inak by radosť 
stratila svoju silu.

Tisícročný vývin sveta vo vojnách  
a posledné dve svetové vojny nás po
značili. Ľudia stratili dôveru a vieru 
v dobro. Bohatstvo pomáha nachá
dzať náhradné umelé zdroje spokoj
nosti. Zmenili sa. Zmena je život. 
Bez nej človek ustrnie, bránim sa po
vedať: zomrie skôr, ako sa začal roz
ví jať. Ukazuje sa, že u nás sú predo
všetkým dva spôsoby ochrany: jeden 
– stále väčšia túžba po bohatstve a vo  
vákuu vytvárať bezproblé movosť  
a „dobroty” a ten druhý – v služ be 
ostatným bez ohľadu na jej zloženie. 

Posledným žijúcim svedkom a nie
len ním, združstevňovanie ukrivdi
lo. Ťažko zabudnuteľné krivdy. Člo
vek môže slobodne zabudnúť, len ak  
má silu zmeniť seba. Odpustiť a za
budnúť a sebavzdelávaním dostávať 
sa vyššie nad úroveň šedivého prie
meru času. Usilujú sa oň, ako vždy 
mocní sveta, aby vytvorili jednoroz
merného alebo umelého človeka pre 
jednoduchú manipuláciu sveta a člo
veka v ňom.

Prezradím, že žijem v tejto dedi
ne šesťdesiat rokov. Vážim si predo
všetkým jej pracovitých ľudí a stále 
sa snažím ich poznávať a prenikať 
do ich poctivého myslenia. Škoda, že  

MaLé ZaMySLeNIe

sú rôzne názory na  fenomén náhody. Jedni 
veria v jej moment prekvapenia, čo zasiahne ako 
blesk z modrého neba. Iní vidia za náhodou vyš-
šie plány, vopred písaný, no ľudskému oku dobre 
ukrytý scenár či rovno ruku osudu. či tak alebo 
onak, ako sa hovorí „náhoda chcela, že...” jedné-
ho marcového dňa sa po lábe potulovala s foto-
aparátom a kamerou a v hlave s konceptom bu-
dúceho umeleckého diela istá Anna Jermolaeva, 
súčasná predstaviteľka rakúskeho moderného 
umenia. Toto dielo malo prostredníctvom inšta-
lácie fotografií a videí podať výpoveď o obci láb  
a živote  lábčanov pre občanov rakúskej obce 
Weikendorf, vzdialenej 10 km od brehu hraničnej 
rieky Morava, „náhodou” práve tak ďaleko (či skôr 
blízko), ako láb. Dielo nemalo mať len umelec-
ký, ale aj ľudský rozmer. Malo symbolicky zblížiť 
občanov obcí dvoch štátov, dvoch rozličných jazy-
kov, ale žijúcich v bezprostrednej blízkosti, že „aj 
kameňom dohodíš”.

„náhoda chcela”, aby pri potulkách lábom 
stretla aj tanečníka Fs lábjan. keď v rozhovore 
s ním túto skutočnosť zistila, jej koncept umelec-
kého diela nabral jasnejšie kontúry. Rozhodla sa 

využiť tanec ako symbol, ktorý ľudí zbližuje a je 
nositeľom pozitívnej emócie. A prezentovať ho 
tradične cez tradičné tance a miestne kroje. Po-
žiadala členov Fs lábjan o spoluprácu na prípra-
ve portrétu súboru, ktorý by dominoval na pozadí 
fotografií a video sekvencií z obce láb.

Anna Jermolaeva zbierala v lábe materiál po-
čas celého apríla. Viackrát spoločne s  kolegami 
fotila a točila nácviky Fs lábjan a robila s člen-
mi rozhovory na témy folklóru, tradícií a histórie 
obce. Posolstvo diela Anny Jermolaevovej malo 
umocniť vystúpenie Fs lábjan pri otvorení ume-
leckej inštalácie v kunsthalle vo Weikendorfe dňa 
28. apríla 2018.

V  ten deň nebolo ani obláčka, modré nebo 
a tep lota atakovala letné hodnoty. Zase náhoda? 
Autobus a niekoľko áut vyrazili poobede z lábu 
plné krojov a tanečníkov na krátky presun po súši 
aj po vode do malebnej dedinky Weikendorf. na-

sledovalo srdečné privítanie domácich, výsadok 
v miestnej škole a už rovno do krojov. Po hodine 
obliekania česania a viazania mašlí stál krojovaný 
zástup lábjanov pred školou, pripravený na sláv-
nostný sprievod na námestie ku kunsthalle. Bela-
sé nebo nad belasým Weikendorfom.

Po príhovoroch starostu Weikendorfu Johanna  
Zimmermanna, zástupcu úradu spolkovej kraji-
ny Dolné Rakúsko a osobností z prostredia vie-
denského umeleckého života, vrátane autorky sa-
motnej, sa na 45 minút roztočili sukne a nadska-
kovali klobúky lábskych krojovancov. Tancovalo 
sa o dušu, a tak aj potlesk bol oduševnelý. Anna 
Jermolaeva neskrývala nadšenie. nečudo, veď na 
konci predstavenia dostala od Fs lábjan pamät-
nú varechu zdobenú jedinečným motívom slo-
venského folklóru. svoju výstavu vyhlásila za ofi-
ciálne otvorenú a  lábskych krojovancov pozvala 
medzi publikum. A fotilo sa, debatovalo sa, po-
píjalo sa vínko. spojil sa umelecký a ľudský roz-
mer, posolstvo diela Anny Jermolaevovej tak sa 
zdá, vyšlo. Štart bol na jednotku a cesta na trase 
Weikendorf–láb je otvorená.

Prítomnosť lábu vo Weikendorfe v diele An-
ny Jermolaevovej možno zakúsiť kedykoľvek do 
septembra 2018 cez presklenú stenu miestnej 
kunst halle (v  nedeľné popoludnia je možný aj 
vstup). Budú na vás spoza skla vykúkať aj vzác-
ne bábiky v lábskych krojoch. A ako sa dá dočítať 
na internetovej stránke tohto významného centra 
kultúry  dolného  Rakúska,  v  júni  Anna  Jermo-
laeva a spol. diskutovali o  tom, ako Weikendorf 
umelecky sprítomniť v lábe. To už ale na náhodu 
nevyzerá...            Peter Babčan

Lábske kroje 
za riekou 
Moravou

NÁŠ FOLKLÓR / NA ZAMYSLENIE
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Dňa 16. júna sme usporiadali jubi-
lejný 25. ročník hasičskej súťaže Me-
moriál Tobiáša ondroviča. Za účasti 
5 mužských a 1 ženského súťaž ného 
družstva, a za počasia, ktoré sme si už 
dlho želali, lebo nám skoro vždy prša-
lo, sa nám toto podujatie vydarilo nad 
očakávanie. Ďakujem pracovníkom 
ocÚ za po stavenie prístrešku, pa ni 
Hasičkovej za kúpenie pohárov pre ví-
ťazov, hasičom za občerstvenie, našim 
pria teľom hasičom z Říčan za zapo ži-
ča nie časomiery a ob sluhu dráhy. ne-
smiem zabudnúť ani na našich skal-
ných priaznivcov za podporu lábskych 
hasičov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie 
v septembri na súťaži lábsky pajšl.

Vážení
čitatelia,
v  letnom čísle lábskych novín 
krí žovku z  dôvo du dovolenky 
ne u verejňujeme. správna odpo-
veď krížovky z čísla 1/2018 je Deň 
náš ho života, keď sme sa nezas
miali. správne odpovede nám po-
slali Mária Bielichová, Marian
na Trochcová. Výherkyniam sr-
dečne blahoželáme! svoju cenu si 
mô žu prísť vyzdvihnúť denne po-
čas  úradných hodín do ocÚ láb.

Vo veku 89 rokov 
zomrel lábsky ro
dák Ing. MILO-
SLaV ORT, CSc., 
vynález ca sloven

skej technológie výroby pásko
vého vodi ča pre výpočtovú a re
gulačnú tech niku a  blízky spo
lupracovník Ústa vu technickej 
kybernetiky SaV, predchodcu 
Ústavu informatiky SaV. 
O  našom rodákovi sme písali 
v Lábskych novinách č. 3/2017.
Rodine a pozostalým vyslovuje
me úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!

Dňa 31. 5. 2018 o 19.25 h bola naša jednotka vyslaná operačným stre-
diskom KR HaZZ Bratislava k požiaru na prístupovej ceste k po ľovníckej 
chate. Po príchode na miesto sme zistili, že ide o požiar osobného moto-
rového vozidla v značnom štádiu horenia. Po príchode príslušníkov OR 
HaZZ Malacky bol požiar likvidovaný pomocou dvoma D prúdmi. Zásah 
bol ukončený 20.30 h.           Peter Kovár, veliteľ DHZO Láb

24. 4. do 18. 7. 2018
Narodení: 
Adam Venglár, Dominik Braunec-
ker, Eliška koreničová, oliver Bar-
talský, sabina Bozseníková, nela 
Ba ránková, oliver Myslovič
Opustili nás:
Milan súkeník (86), Jaroslav Hof-
fman (61), Viktória spustová (92)
Zosobášení:
Matúš Baranec a  kristína Pírová,  
František Harcula a Michaela or-
banová, Igor Fech a Michaela Hal-
cinová, Miroslav Vicena a Veronika 
krajčovičová, Jozef Zrubec a Mar-
tina Blažeková, karol Bedeč a si-
mona Minarovičová, lukáš Bartal-
ský a kristína Polakovičová, Mar-
tin Drahoš a  Jana Božíková, Ivan 
lukáček a Zita Fabšičová

JuBILaNTI 
od 1. 7. do 30. 9. 2018
60-roční:
natália Guzun, Mária Hurbanová, 
Margita Fumačová, Mária Široká, 
Pavol kovár, Gabriela Fumačová, 
Drahomíra kainová
65-roční:
Jarmila Ďurďovičová, Peter Chmela
70-roční:
Ján Bartalský, Marcel klíma, Fran-
tišek Veselý, Viliam kovár, Vladimír 
Filípek
75-roční:
Františka Duffeková, Milan Vícen
80-roční:
Viktor Zálesňák, ondrej Chmela, 
Terézia siváková
85-roční:
Ján kafka, Helena Gerthoferová, 
Jo zef kolandra

Mária Lisá, matrikárka

SPOLOČeNSKá 
KRONIKa

Hasiči súťažili

1. výjazd DHZO Láb

sedliackemu rozumu už dávno od
zvo nilo, najmä v politickom myslení 
a mnohých filozofií sveta. 

A predsa. Svet aj u nás – v našej 
dedine – sa mení k lepšiemu. Pomôže 
dobrá vôľa a vnímanie otvorenými 
očami s túžbou pomôcť. Ale najprv 
začať u seba a zbadáme, ako sa naša 
dedina a okolitý svet menia vďaka  
obetavým ľuďom, ktorí pochopili prá
ve túto zložitú dobu ako výzvu k pre
mysleným činom. Zaostávať za du
chom doby v jeho nesprávnom ucho
pení ním v jeho strácame aj moc nad 
sebou a nad týmto svetom. 

Viera Lukáčková

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE / KRONIKA



Obecný športový klub v Lábe – 
II. volebné obdobie 2018–2020

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,
dovoľujeme sa k  vám prihovoriť 

a  informovať vás o  činnosti obec-
ného športového klubu v lábe (ďa-
lej len „oŠk”) v II. volebnom ob-
do  bí na  roky 2018–2020, ktorý si 
na  svojej výročnej členskej schôdzi 
(ďalej „VČS”) konanej  17.  6.  2018 
zvolil svoj výbor a stanovil si hlavné 
ciele svojej činnosti.

V  II. volebnom období na  roky 
2016–2018 boli do výboru zvolení:

Predseda oŠk – p. Pavol Chme-
la – štatutárny zástupca, 

Podpredseda oŠk  – p. Ivan Pol-
lák – ekonomicko-organizačná ob-
lasť,

Podpredseda oŠk – p. Boris Zá-
lesňák – prevádzkovo-technická ob-
lasť,

Podpredseda oŠk – p. Miloš lu-
káček – športovo-metodická oblasť,

Manažér oŠk – p. Daniel strol-
ka – IssF systém,

kontrolór oŠk – p. Ivan Hrebeň 
– predseda kontrolnej komisie.

svoju činnosť vo výbore na vlast-
nú žiadosť ukončili pp. Pavol kopo-
rec a Peter Majzún. Patrí im veľké 
poďakovanie za všetko, čo vykonali 
pre rozvoj športu a  najmä futbalu 
v našej obci.

Medzi hlavné ciele vo svojom 
programe sme si stanovili:

• doplnenie a stabilizovanie muž-
stva seniorov, 

•  prihlásenie  do  súťaže  OBFZ 
Bratislava-vidiek ročník 2018/2019 
– V. ligy, 

• umiestnenie mužstva do piate-
ho miesta a boj o postup do IV. ligy,

• udržanie a rozvoj mládežnícke-
ho futbalu – družstiev dorastu, žia-
kov, prípraviek.

• pokračovanie v reštrukturalizá-
cii a modernizácii športového areá-
lu.

Výsledky jednotlivých mužstiev 
v majstrovských súťažiach:

Mužstvo seniorov v  súťažnom 
ročníku 2017/2018 – V. ligy ObFZ 
Bratislava-vidiek skončilo na  2. 
mies te. najväčším pozitívom je, že 
mužstvo seniorov dokázalo vytvoriť 
kolektív, ktorý prilákal na  štadión 
fanúšikov z našej aj okolitých obcí. 
na výsledkoch mužstva počas hod-
noteného obdobia sa podieľali pp. I. 

Gábriš, P. kovár, J. Benkovič k do-
siahnutým výsledkom vo významnej 
miere prispela sponzorská činnosť. 
Mužstvo sa zúčastnilo medziná-
rodného turnaja MolDAVA CAP 
v Prahe, kde skončilo na 1. mieste 
a výborne reprezentovali našu obec.

Výsledky v  mládežníckych kate
góriách boli nasledovné:

• družstvo prípraviek vo svojej sú-
ťaži PRMA U 11 v súťažnom roční-
ku 2017/2018 skončilo na 1. mieste. 
Do tréningového procesu sa zapája 
cca 25 až 30 detí, ktoré sú rozdele-
né podľa ročníkov: staršia prípravka 
(2007 a mladší) a mladšia príprav-
ka (2010 a mladší). na výsledkoch 
mužstva počas hodnoteného ob-
dobia sa podieľali pp. I. Pollák, M. 
lukáček, I. Hrebeň, l. ondriáš.

oŠk v  spolupráci z  ocÚ láb 
or ganizovala 23. 6. 2018 „V. ročník 
futbalových prípraviek a  predprí-
praviek o pohár starostu a ocZ obce 
láb” za účasti cca 9 mužstiev. Druž-
stvo staršej prípravky skončilo na 1. 
mieste a družstvo mladšej príprav-
ky skončilo na 3. mieste vo svojich 
kategóriách. Turnaj bol výbornou 
propagáciou mládežníckeho športu.

Družstvo mladších žiakov bolo 
novovytvorené a zložené z  hrá-
čov oŠk láb (6), FC Zohor (2), 
ok Vysoká pri Morave (1), dopĺ-
ňané hráčmi staršej prípravky vo 
svojej súťaži sZV U  12. ročníka 
2017/2018  skončilo  na  6.  mieste. 
Mužstvo v budúcom ročníku po do-
plnení hráčov staršej prípravky má 
dobrú perspektívu. na  výsledkoch 
mužstva počas hodnoteného obdo-
bia sa podieľali pp. M. Galajda, I. 

Hrebeň, M. lukáček, Š. sivák, D. 
Sivák, R. Pír.

Družstvo dorastu svoju súťaž v 
roč níku 2017/2018 nedohralo, prí-
činou bol nedostatočný počet hrá-
čov v  mužstve i  napriek tomu, že 
tréner mužstva p. B. Malík vyvinul 
maximálne úsilie, aby sa dohrala 
jesenná časť súťaže. Pozitívom je, 
že traja hráči sa zapojili do trénin-
gového procesu mužstva seniorov. 
Trénerovi p. B. Malíkovi patrí po-
ďakovanie za jeho 9-ročnú činnosť, 
ktorú odviedol pri práci s mládežou 
v oŠk láb.

oŠk v súčinnosti s  obecným 
úradom v  lábe pokračuje v rieše-
ní technického stavu a  morálneho 
opotrebenia nehnuteľností športo-
vého areálu, podľa Vízie reštruktu-

ralizácie športového areálu v  lábe, 
spracovanej Ing. Vorčákom, ktorá 
bola rozdelená na tri etapy:

1. etapa – posun a normalizova-
nie hracej plochy (105x68), výme-
na lapačov, obnova trávnatej plochy, 

presuny striedačiek, zábradlia. Bola 
vykonaná jún až september 2017,

2. etapa – zabezpečenie automa-
tického zavlažovania hracej plo-
chy, bolo zrealizované v júni 2018, 
za  finančnej podpory sFZ vo výš-
ke 10 000,00 € a obce láb vo výške 
5 000,00 €. V priebehu letnej pre-
stávky sa predpokladá so započatím 
úprav prízemia objektu hlavnej tri-
búny.

3. etapa – komplexná rekonštruk-
cia priestorov stávajúcej tribúny. 
Predpokladaná realizácia je 2019–
2020.

Realizácie  jednotlivých  etáp  sú 
podmienené pridelením dotácií z 
VÚC, sFZ a iných orgánov štátnej 
správy.

Vytváranie dôstojných podmie-
nok v  športovom areáli je popri 
športových činnostiach jednou 
z hlavných úloh oŠk. Túto činnosť 
oŠk zabezpečuje v súčinnosti s ve-
dením obce láb.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
predložili sme vám odpočet úloh 

a  výsledkov našej činnosti, v  kto-
rej kladieme na prvé miesto šport, 
ktorý je základom zdravia celej na-
šej populácie a  najmä detí a mlá-
deže. Preto urobíme maximum, 
aby naše deti a  mládež športovali 
v dôstojných podmienkach. Z toho 
dôvodu sa snažíme získať potreb-
né finančné prostriedky. Ďakujeme 
za každý príspevok vo forme spon-
zorského daru. Zároveň vás pozý-
vame na všetky majstrovské zápasy 
a podujatia konané v našom športo-
vom areáli. Ďakujeme!

Výbor OŠK

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
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